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KODÊ 
WELAT 

JIMARÊ 
DESPÊKIRINE:

JIMARÊ NAVNîşAN:: JIMARÊYI FORMÊN 
TÊKELIDA BI NIVISE 

  

 

        NAVÊN ANKEDOR & 
JIMARÊ: 

 

 NAVNîşAN:  

 

KODÊ POSTÊ: JIMARÊ TELEFONÊ 

  

 
EU zarokên (Online) II 

 
Salên  9-10  

 
 

Vî  BEşA  ANKETI  DEY  çAWA TIJî  BIKî 
 

• Ji kerema xwe ra her pirsey bi şiyari bi xwine û ji bo bersiv dani zu 
neke.  

• Qutiya kêleka bersive    vî isareti bixe  
• Ji kerema xwe ra nivisa kêleka qutiyên gri bixwine, ev gelek grî nge 

ji bo fêm kirina pirsa  
• Ger pirseki tu nexwest bersiv bidi, yan jî  tu nikarî  bersiv bidî  ji 

kerema xwe ra NIZANIM  işaret bike yan here pirsa dî.  
• Gava tijî kirina anketi pirgrekek he bu beje anketorî.  

Ev anket hemi ji te ra alqadarê ji ber vî jî  bi rastî  bersivdana te gelek 
girînge van bersivên bi alî  yekî  dî  ra nahête nişankirin yan dîtin  
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•  

Pirsen  numune 
 

Her kes bersivê  Viya bide 
 
Ji kerema xwe ra bixw îne: li vir da hindek pirsên  numune hene.    Anketor, li alî 

te dike ku tu  çI   bikî. 
 
 

  
1. Heya neha tu çi cara li internetî  lîstok kirîye?  (xwe bi xwe yan ji 

benamberi compyuterî)  
Ji kerema xwe ra teney kutiyek isaret bike 

A belê Here pirsa jeri 

B na  

C nizanim

D Na xwazim bêjim
Pirsa rupeleka di 
bersiv bide 

2. Ger tu bersive belê daye, li sala çu yi çikas li 
interneti  lîstok kiriye? 
Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike 

 

A Her roj yan gelek cara   

B Heftê carek yan du cara   

C Mehey carek yan du cara   

D Gelek kêm cara   

E nizanim   
  



 

Jimare rupela  3  

Her kes vi pirsey bersiv bide 
 

3. Evan ku xwarin çend rastin?  
 

Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike 

   Ne raste Hindek 
raste 

Gelek 
raste

A Li ser  kar ênana interneti ji malbata xwe pêtir 
tişta di zanim.    

B Li ser  kar ênana interneti  gelek tişta dizanim    
C Li interneti ji bo zarokên salên mi da gelek 

tiştên baş hene     
Em hatin dawi ya pirsÊn numune 
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BESA  A 
LI SER TE YE 

Her kes Van  pirsa bersiv bide 

Kerema xwe ra bi xwine: li virda pirsên ser, tu mirovekî çawa yi 
hene.   
 

4. Li jiri  evan ji bo te cen rastin?  

Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike 

 Ne raste Hindek 
raste 

Gelek 
raste

A Li pirgirêka çareserkirin, baverîya xwe min 
heye     

C Gelek zêde ser êşîn, zik êşîn yan dil rabun çê 
dibe.    

D Gelek aciz dibim û gelek cara li aciz buni 
çawen min tari dibin    

E Bi gisti bi tenê me . tenê dilêzim yan ji li gel 
kesi namînim    

F Gelek cara tişten têne gotin dikim    
G Gelek di tirsim    
H Girêdana armancê xwe û gêstina hedefên xwe 

ji bo min gelek rehete    
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5. Evan li jirî   ji bo te çend rastin?   

Ji kerema xwe ra her reyzey kutiyek isaret bike 

 Ne raste Hindek 
raste 

Gelek 
raste 

A Kêmtir çend hevalên min hene    
B Gelek şer dikim, çi bixwazim ji mirovên dî ra 

dikarim bidi me kirin.    
C Gelek cara ne dilovan, dilteng u bi girîme     
D Hevalên salên mi da bi giştî  hes min dikin.    
F 

Li cihên nu ne rehetim. Baveriya xwe bi 
rehetî  wenda dikim.    

G Gelek gotinên derew ya ji teşqele kirin 
tême sucdar kirin     

H Zarok u ciwanên dî henekên  xwe mi ra 
dikin.    

 
6. Evan li jîrî   ji bo te cend rastin?  

Ji kerema xwe ra her rêzê qutiyek işaret bike 

 Ne raste Hindek 
raste 

Gelek raste

A şiyarbuna min bi reheti belav dibe, ez zehmeti 
dikêşim ji bo şiyarbuna xwe komî ser hev bikim    

B Zarokên/ciwan li salen min  gelek cara wekî 

ez ne li virim nizîk dibin     

C Ger seri min belaydaye, gelek cara ji bo 
çareser kirinê  hindek tista difikrim     

D Li mal, dibistan yan cihên dî tiştên ne yê min 
radikim.    

E Li gel mezina pêtirî  salên xwe ra alaqadar 
dibim    

F Gelek cara li rewşên nû ra rêya çareserî  
dibînim     

G 
Gelek tirsên min hene. Bi rehetî  xwe paşe 
dikêşim.    
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7. Evan li jirî  ji bo te çend rastin?  

Ji kerema xwe ra teney kutiyek isaret bike 

 Ne raste Hindek 
raste 

Gelek 
raste 

A Ji bo xweşi tiştên bi tirs dikim.    
B Tirsij hebe tiştên heycanî dikim.    

 

8. Li nav sala çuyi li evan jîrî  te kirine? 
Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike 

A - - 
B 

Bê agahiya mala xwe ne çu me dibistaney (, dibistaney 
revim, ne çume dibistanê)  

C - -
D Ji bo bizavên min yê xirab serî  min li gel mamosta kete 

belay  
E Seri min li gel polisey kete belay  
F Ne yekî  van  
G Na xwazim bêjim  

 

9. Gava li tisteki ra dilteng yan ji  dudil bibim,li gel …... diaxifim. 
 

Ji kerema xwe ra qutiyek işaret bike 

A Dayk yan bavê xwe  
B  Keki yan xweska xwe  
C hevalek  
D mamostayek  
E Yekî ku berpirsatîya vi alikariya zaroka be (minak: “polis”, 

“berpirsê civakî”, “têkelivan”)  
F Mezineki dî yê baweri   
G Yekî dî  
H Ne kesekî  
I nizanim  
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10 Li nav sala cuyi internete, tisteki te dilteng û ne rehet kiriye te ditiye yan ji 

jiyan kiriye ?  minak tisteki bo te nexwesi diltengi yanji tisteki te 
hesnekiriye tu bibini.  
Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike 

A BELÊ meyzeyi pirsa jêri bike 

B NA  

C nizanim  Rast Here beşa B 

D Na xwazim beyjim   

 

11. 
Ger tu bersiva belê daye Li nav sala çuyi internetê, tiştekî  te dilteng û ne 
rehet kirî   te  dîtîye  yan  jiyan kiriye bi çend cara? 
Ji kerema xwe ra teney qutiyek isaret bike 
 

A Her roj yan gelek cara   

B Heftê carek yan dû cara   

C Mehey carek yan dû cara   

D Gelek kêm cara   

E nizanim   
 



 

Jimare rupela  8  

TENÊ  JI BO ZAROKÊ N SALÊ N 9-10  LI SER EKRANÊ  TALİMAT – LI 
RUPELA CUDA DA YE: 

PîROZ BE, TE Vî BEşÊ  XELAS KIR. JI KEREMA XWE RA ANKETORÊ  
AGAHDAR BIKE 
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KODÊ 
WELAT 

JIMARÊ 
DESPÊKIRINÊ:
: 

JIMARÊ NAVNîşAN:::  NAVÊN ANKEDOR & 
JIMARÊ 

JIMARÊYI FORMÊN 
TÊKELIDA BI NIVISE 

  

 

          

 

 BESA B  
 

 
Her kes van pirsa bersiv bide  

 
KEREMA XWE RA BIXWîNE: HINDEK CARA ZAROK HEMBERî  HEVDU TIşTÊN 
XIRAB DI BÊJIN YAN HEVDû DIşKîNIN. LI VANA;  
• Hemberî  yekî  şekleki xweşa vi neçe bê rawestandin henek kirin  
• Hareketên  destî  , xebitandin 
• Avêtina derve jî, li gel daye. 
 
Mirov hemberi hev du nizikbunen nexweş u şikandi ev rewş; 
• Hemberi ru yi yeki 
• Bi rêyên telefonên berikê (mesaja,lêgerin, klibên video) 
• li ser interneti çe dibe. (e-posta (mail),bi zu/iletiyen yekser (weki MSN), 

çêkirina tora civakî (weki Facebook), odeyen hevpevini) 
 

12. Li sala çuyi kes usa xirab yan nexweş niziki te bu ye?   
Ji kerema xwe ra teney qutiyek isaret bike 

A BELÊ Here pirsa rupela di bersiv bide 

B NA 
 

C nizanim Rast Here besa C 

D Na xwazim bêjim  
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Çawa çeybu… 
 
Pirsên vi rupeli ger Li sala çuyî kes usa xirab yan nexweş nizîkî  te bû ye 
bersiv bide. 

Her kesên di, Rast Here beşa C 
 

13. Li sala çuyi kes çend cara xirab yan nexweş niziki te bu ye?  
 

Ji kerema xwe ra teney qutiyek işaret bike 

A 
Her roj yan ji li geleki cara  

B 
Heftê carek yan 2 cara  

C Nav meha ê da carek yan 2 cara  
D Geleki kêm cara  
E nizanim  

 
14. Li sala çuyî li deme kî, ev buyer çawa çêbu? 

Ji kerema xwe ra hindey peywiste qutiya işaret bike 

A Hemberî  ru yî  min  

B 
Mesajen telefoni beriki, çaxrî yan 

mesajen ditiney /bi reya video  

C bi şeklekî dî  
D nizanim  

 

15. Li sala çuyî li deme ki, ev buyer li înternetî bu?  
Ji kerema xwe ra teney qutiyek isaret bike 

A 
BELÊ 

Pirsa rupelên di bersiv bide 

B NA 

C nizanim

 
Rast Here beşa C 
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Li İnternetê  çi çêbu … 
 

Vi pirsê Li sala çuyi kes usa xirab yan nexweş niziki te bu ye bersiv 
bide. 

Her kesen di Rast Here besa C 
16. Li sala çuyi li deme ki, ev buyer çawa çêbu? 

 
Ji kerema xwe ra teney qutiyek işaret bike  
 

A Li saytên çêkirina  tora civakî  (wekî  Facebook, Yonja, 
MySpace î)  

B Bi rêya iletîyen yekser (gava  Chat ey / MSN’yê...wek î.)  

C Odeyên hevdîtinê  
D   Rêya  e-posta (mail)  
E Saytên lîstokê  
F Bi rêya dîtir  
G nizanim  
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17. buyerek/rewşeki gava tû vî  gavê fikir dikî  , ger tu dilteng buyî, ser van 

tişta çikas aciz buyî? 
Ji kerema xwe ra teney qutiyek işaret bike 

A Gelekî  aciz bûm  
B Zêde aciz bûm  
C Kêm aciz bûm  
D Çi aciz nebûm  
E nizanim  

 
18. Erê li se buyera tu li gel yeki di axifi? 

Ji kerema xwe ra teney kutiyek isaret bike 

A BELÊ  
B NA  

C Na xwazim bêjim  
 

19. 
Ger tu bersiva belê daye, ji key ra gote? 
Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike  

A Dayk yan bavey xwe  
B Keki yan xweska xwe  
C hevalek  
D mamostayek  
E Yeki ku berpirsatiya vi alikariya zaroka be (minak: 

“polis”, “berpirse civaki”, “têkelivan  
F Mezineki di ye baweri   
G Yeki di  
H nizanim  
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20. pişti vi buyeri ji van jiri kij te kirin? 
Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike 

21 . ev tisten te kirin kij van ali 
te kir?  

 
Ji kerema xwe ra tenê qutiyek 
işaret bike 
 

A 
Heya demek kar ênana internetê 

heylandi me   

B 
Mesajin ji vî  kesî  hatin, min reş 

kirin   

C 
Ayarên veşartî  taybet min 

guhartin   

D 
Alaqa danîna vî kesî  li gel min 

asteng kir   

E 

Pirsgreka xwe min rapor kir 
(mînak. riportî  ‘tacî z’ ya jî “vî  kesî 

asteng bike/riport ke” vî  hilbijartî 
min kir bi rê ya saytên internetî 

(ISP)” ketime alaqa)

  

F Ne yekî  van   
G nizanim   

 
*ji kerema xwe ra ser pirsa careki di derbaz bibe li qolona tekit ke ku 

te cihê rast işaret kiriye * 
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TENÊ  JI BO ZAROKÊ N SALÊ N 9-10  LI SER EKRANÊ  TALİMAT – LI 

RUPELA CUDA DA YE 
PîROZ BE, TE Vî BEşÊ  XELAS KIR. JI KEREMA XWE RA ANKETORÊ  

AGAHDAR BIKE  
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: 
TENÊ  JI BO ZAROKÊ N SALÊ N 9-10  LI SER EKRANÊ  TALİMAT – LI 

RUPELA CUDA DA YE 
 
 

PIROZ BE, TE Vî BEşÊ  XELAS KIR. JI KEREMA XWE RA ANKETORÊ  
AGAHDAR BIKE  
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KODÊ 
WELAT: 

jIMARÊ 
DESPÊKIRINE:

JIMARÊ NAVNîşAN:   NAVÊN ANKEDOR & 
JIMARÊ: 

: 

JIMARÊYI FORMÊN 
TÊKELIDA BI NIVISE 

  

 

          

 

BESA C 

 
Her kes van pirsa bersiv bide 
 

22. Li nav sala çuyi hemberi yekî  tiştekî  xirab yan bi şeklekî  şikandin kirîye?   
 
Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike 

A BELÊ
Here pirsa rupela dî  bersiv 
bide 

B NA
 

C nizanim Rast Here beşa D 

D Na xwazim bêjim  
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Çawa çêbu… 
 

Li pirsên vi beşê ger  Li nav sala çuyî  hemberi yeki tişteki xirab yan bi       
şekleki şikandin  rewşekî  çê  buye bersiv bide    

Her kesê dîtir bila rast herim  beşa  D 
 

23. Ger tu bersiva belê daye, Li nav sala çuyi hemberî  yekî   çend cara usa 
hareket kirîye?  
Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike 

A 
Her roj yan ji li geleki cara  

B 
Heftê carek yan 2 cara  

C 
Nav mehê da carek yan 2 cara  

D Kêm cara  
E nizanim  

 

24. Li nav sala çuyi vî  hareketî  çi şekli te kiriye?  
Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike 

A Hemberî  ru yî  yekî   

B 

• Bi rêyên telefonên berîkî  
(mesaja,lêgerî n, klibên video) 

 
 

  

C Li İnternetê   

D Bi  şeklekî  dî / rêyên dî   

E nizanim   
 
 

 
  



 

Jimare rupela  19  

 
TENÊ  JI BO ZAROKÊ N SALÊ N 9-10  LI SER EKRANÊ  TALİMAT – LI 

RUPELA CUDA DA YE: 
PIROZ BE, TE Vî BEşÊ  XELAS KIR. JI KEREMA XWE RA ANKETORÊ  

AGAHDAR BIKE 
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KODÊ 
POSTÊ: 

jIMARÊ 
DESPÊKIRINE:

JIMARÊ NAVNîşAN:   NAVÊN ANKETOR & 
JIMARÊ:  

 NAVÊN ANKEDOR & 
JIMARÊ:  

  

 

          

 
 

 

BESA D 

Her kes van pirsa bersiv bide 

KEREMA XWE RA BI XWINE: Li nav sala çuyi  te gelek tiştêtên   cuda ditine – 
wêne, fotoxraf, video yên... hindek cara evan bi eskera cinsî – minak, miroven 
ris miroven alaqata cinsi deynin çê dibe  hatine nişandan  .  
 
Tistên usa çê dibe, te çi cara ne dîtîbe  ji  , li tv, kovar , DVD yan ji interneti da 
dîtibe. 
 
 

25. Li nav sala çuyi  te weki vi tisteki ditiye? 
Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike 

A BELÊ Pirsa rupeleka di bersiv bide 

B NA
 

C nizanim Rast Here besa C 

D Na xwazim bêjim  
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çawa çêbu … 
 
PIRSEN VI RUPELI GER TU NAV SALA çU YI INTERNETI VI SEKLI 

TISTEKI CINSI TE DITIYE BERSIV BIDE  
 

HER KESEN DI RAST HERIN BESA E 
 

26. Tişten vî şekli li nav sala çuyi  te cen ditiye?  
Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike 

A 
Her roj yan ji li geleki cara  

B 
Heftê carek yan 2 cara  

C 
Nav mehê da carek yan 2 cara

 
D Gelek kêm  
E 

nizanim  
 

27. Tişten vî şekli li nav sala çuyi li ku der î te dîtin? 
Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike 

A Kovar yan kitabê  

B  Tv., film ya ji video/DVD’yê  

C Mesajen hatine telefone (SMS), sekil 
(MMS) reya tisteki di  

D reya  Bluetooth  
E Yê dîtir  
F nizanim  
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28. Li nav sala çuyî   te, sayten interneti tişteki vî  şeklî  dîtî  ye? 

 
Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike 

A 
BELÊ

Pirsen rupeleka di bersiv bide 

B NA  

C nizanim Rast Here besa E 

D Na xwazim bêjim  
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Gava tu internetî çi çêbu… 
 
PIRSEN VI RUPELI GER TU NAV SALA çU YI INTERNETI VI SEKLI 

TISTEKI CINSI TE DITIYE BERSIV BIDE  
 

HER KESEN DI RAST HERIN BESA E 
 

29. Tişten vî şekli li nav sala çuyi te ku deri ditin?  
 
Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike 

A Saytên çekirina tora civakî  (wekî  Facebook, Yonja, 
MySpace)  

B Bi rêyên pencereyin bi qezayi vebûn (pop-up)  
C saytên video ragehandin(minak. Youtube)  
D Saytên interneti ji bo mezina  
E Saytên lîstoka  
F Bi rêya saytên hevparkirinên fayla (minak. Kazaa, 

Limewire, Rapidshare)  
G Saytên internetî  bi şeklên dî  
H nizanim  
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30. Tiştên cinsî  dîtin çê dibe ku xweşiya te biçin. Hindek cara ne xweşij dibe.   

Li nav sala çuyi hemberî  yekî  tişteki xirab yan bi şekleki şikandin kiriye, ya jî  
te gote xwe ku lazime ez ne bînim? 
 
Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike 

A 
BELÊ

Pirsen rupela di bersiv bide  

B 
NA  

C nizanim Rast here besa E ye 

D 
Na xwazim bêjim
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Dîtinên te, te dilteng / ne rehet kir u çi bu… 
 
PIRSEN VI RUPELI GER TU NAV SALA çU YI INTERNETI VI SEKLI 

TISTEKI CINSI TE DITIYE BERSIV BIDE  
 

HER KESEN DI RAST HERIN BESA E 
 

31. Heri dawi tisteki usa te ne rehet yan nexwesi daye te ger nexwesi 
daye cend pey eysiyay  buyi?   
Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike 

A Gelek êşîyam  
B Hindekî zêde êşîyam  
C Kêm êşîyam  
D Ne êşîyam  
E nizanim  
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32. Pistê vî buyer  u rewşê, li ser vî tu li gel yekî axifî? 

Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike 

A BELÊ   

B NA   

C 
nizanim

   

33. 
Ger tu bersiva belê daye, li gel ki axifi? 
Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike   

A Dayk yan bavey xwe   

B Kekî yan xwîşka xwe   

C hevalek   

D mamostayek   

E Yekiî  ku berpirsatîya vî  alîkarîya zaroka be (minak: 
“polis”, “berpirse civaki”, “teykelivan   

F Mezinekî dî ye bawerî   

G Yekî dî   

H nizanim   
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34. dîsa fikra xwe wey demi bike tu van 
tişten jîri kiriye ? 
Ji kerema xwe ra hindey peywiste kutiya 
isaret bike  

35.  u kij van alikari bu ji bo te?

 
Ji kerema xwe ra hindey 
peywiste kutiya isaret bike 

A 
Heya demek kar ênana internetê 

heylandi me   

B 
Mesajin ji vî  kesî  hatin, min reş 

kirin   

C 
Ayarên veşartî/ taybet min 

guhartin   

D 
Alaqa danîna vî kesî  li gel min 

asteng kir   

E 

Pirsgreka xwe min rapor kir 
(mînak. riportî  ‘tacî z’ ya jî “vî  kesî 

asteng bike/riport ke” vî  hilbijartî 
min kir bi rê ya saytên internetî 

(ISP)” ketime alaqa)

  

F Ne yekî  van   
G nizanim   

 
**ji kerema xwe ra ser pirsa careki di derbaz bibe li qolona tekit ke ku 

te cihê rast işaret kiriye * 
* 

 



 

Jimare rupela  29  

TENÊ  JI BO ZAROKÊ N SALÊ N 9-10  LI SER EKRANÊ  TALİMAT – LI 
RUPELA CUDA DA YE 

 
PIROZ BE, TE Vî BEşÊ  XELAS KIR. JI KEREMA XWE RA ANKETORÊ  

AGAHDAR BIKE  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BESA  E 
 
 
 

LI VIRDA ÇI PIRSYAR NINE JI BO BERSIV DAN 
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KODÊ 
WELAT 

JIMARÊ 
DESPÊKIRINE 

JIMARÊ NAVNîşAN:  NAVÊN ANKEDOR & 
JIMARÊ: ê: 

JIMARÊYI FORMÊN 
TÊKELIDA BI NIVISE 

  

 

          

 
 
 
 

 

BESA F 
HER KES BERSIVA VAN PIRSA BIDE 

 
KEREMA XWERA BIXWINE: Li virda ser kar ênana interneti li alî te ra pirsyar 
hene 
 
  

36. Li nav sala çuyi li evan jîrî  te kirine; ger te kirîne bi çendîn cara kirîye?  
 

Ji kerema xwe ra her rêzê qutiyek işaret bike 

 
 BELÊ NA    

  Her roj yan ji 
li geleki cara 

Heftê 
carek yan 

2 cara 

Nav mehê 
da carek 

yan 2 cara 

Gelek 
kêm 
cara 

Ne tiştek 
nizanim 

Na 
xwazim 

bêjim 

A
İnternette di 
gerime 
hevalen nu 

       

B

Yeki ku min 
ci cara nediti 
bu zanin 
taybet yen 
xwe min rekir 
(minak navey 
xwe yi rasti 
navnisan yan 
ji jimare 
telefoni) 

       

C

Ru bi ru 
kesên ku min 
ne dîtî bu min 
daxilî lîsteya 
naskirî kir  
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37. Li nav sala çuyi li evan jîrî  te kirine; ger te kirîne bi çendîn cara kirîye?  

 

Ji kerema xwe ra her reyzey kutiyek isaret bike 

  BELÊ NA   

  Her roj 
yan ji li 
geleki 
cara 

Heftê 
carek yan 

2 cara 

Nav mehê 
da carek 

yan 2 cara 
Gelek 
kêm 
cara 

Ne tiştek nizanim Na 
xwazi

m bêjim

A
Li interneti min 
xwe  ji yeki 
rarastiya xwe  
cuda  nişan da   

       

B

Ru bi ru yekî ne 
nasey ra min 
resim u video yi 
xwe reykir 
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HER KES BERSIVA VAN PIRSA BIDE 
 

 
Kerema xwe ra bixwine: li rêzê da li interneti kesên ku te naskirîye li ser têkeli li 
gel van, pirs hene 

Rê yên kar ênana interneti (mînak. Compyuter u telefoni beriki) u cihekî  
(minak. Mal dibistan yan ciheki dî) bi fikre. 

‘mana yi ru bi ru li gel yeki ne ji telefon yan ji kamiraya interneti , bi şexsi 
naskirin u axaftine behs dikin. 

 
38. Teney ji bo tekit kiriney pirs dikim, çi cara yeki ku te ru bi ru nenasi ra li 

interneti?   
 
(E-posta, odeyen hevpeviney, sayten çêkirina tora civaki(wekî Facebook, 
MySpace), bi rêyên  mesaj yan saytên lîstokî)  
Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike 

A 
BELÊ  39’ ê bersiv bide 

B NA  
C nizanim  

 
Rast here be şa G’ ê 

 
39. Ger te bersiva belê daye 

Çi cara li interneti kesi  ku te naskir tu çuyi hevditina vî? 
Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike 

A 
BELÊ  40’ ê bersiv bide 

B 
NA 

 
 

C nizanim  Bi rast here besa G 

D Na xwazim bêjim   
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çawa çê bu … 
 
li pirsen vi beşê cara yeki li interneti yeki ku te naskiriye li gel vi ru bi 

ru hevditinek kiriye  
 

her kesen di bila rast bi çin beşa G 
 
 

40. 
Ger tu naskiriye, vi şekli li ser interneti çend miroven nu te naskiriye? 
 Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike 

A 1-2 kes  
B 3-4 kes  
C 5-10 kes  
D 10 kes pêtir  
E nizanim  

 
41. Li nav sala çuyi li gel kij mirova tu çuyi hevditina ru bi ru yi? 

Ji kerema xwe ra hindey peywiste kutiya îşaret bike 

A Heval yan miroveki yeki ku ru bi ru yeki nas 
dikim  

B Heya ku yeki interneti interneti min ditiye 
nasen min nebuye  

C Ne tiştek  
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çawa çê bu… 
 
li pirsen vi beşê cara yeki li interneti yeki ku te naskiriye li gel vi ru 

bi ru hevditinek kiriye bersiv bide  
 

her kesen di bila rast bi çin beşa G 
 

42. Li sala çuyi cara yeki li interneti yeki ku te naskiriye li gel vi ru bi çuyi 
hevditinek, cara yeki li gel vi tu çawa têkelî çê kir? 
 
Ji kerema xwe ra hindey pêwiste qutiya işaret bike 

A Li saytên çekirina  tora civakî  (wekî  Facebook, Yonja, 
MySpace î).)  

B Bi rêya iletîyen yekser (gava  Chat ey / MSN’yê...wek î.).)  
C Odeyên hevdîtinê  
D Rêya  e-posta (mail  
E Saytên listokey  
F Bi rêya dîtir  
G nizanim  
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43. Hindek cara li yeki ku li interneti nasdiki hevditinek  li gel biki xwes 

 dibe. hindek cara ji nexweşi Çêdibe .li nav sala çuyi li interneti cara yeki ku t
kesek ditibu tu çuyi hevditine u ev te ne rehet kir dilteng kir, aciz kir yan ji xwezî t
fikir kir ku xwezî tu neÇu bay? 
 
Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike  

A BELÊ
Here pirsên rupela dî 

B 
NA  

C 
nizanim

Rast here beşa G yî 

D Na xwazim bêjim  
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Gava tu xwe aciz u nerehet dit çi bu?… 
 
Pirsen vi beşê ger li gel yeki ku tu li interneti naskir u hevditinek ne 

reheti u aciz bun Çê bu li gel  bersiv bide. 
 

her kesên dî bila rast bi çin beşa G 
 

44. Dema dawi ya hevditina ru bi ru li gel keseki çê bu , salen vi bi dirusti  
çend bu? 
 
Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike  

A 
Li gel yeki salen xwe hevditin kir  

B 
Li gel yeki ji min ciwan tir bu  

C Ciwaneki bi emri maztior bu (20 Sali biçuktir bu)  

D Li gel yeki mazin hevditin kir (20 Sali mezintir bu)  
E nizanim  

 
45. U ev kes zilam bu yan jin bu? 

 
Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike 

A zilam –zarokek ciwan yan zilamek  

B 
Jin- keçek ciwan yan ji jinek

 
 
 

 
46. Dîsa dema dawî em bi fikrin gava tu Çuyî te gote yekî dî? 

 
Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike 

A BELÊ  

B NA   
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C nizanim  
 

 

47. 
Ger tu bersiva belê daye, li gel kî   axifî?  
 
Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike 

 

A Min gote li gel yeki salen xwe  

B Min gote ciwaneki bi emri maztir (18 Sali biçuktir bu)  

C Mezineki di ye baweri ra goti me (18 Sali mezintir bu)  

D Yeki di ra got  

E nizanim  
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48. Gava tu çuyi hevditine te yeki di li gel xwe bir bu? 

 
Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike  

A BELÊ   

B NA  

C nizanim  

49 
Ger tu bersiva belê daye, te kî bir bu? 
 
Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike 

 

A yeki salen xwe min bir  

B Ciwaneki li emri maztir min bir(18 Sali biçuktir bu)  

C Mezinek yê baweri min bir (18 Sali mezintir bu)  

D nizanim  
 
 

50. Ger tu aciz bu yi Çend aciz buyi? 
   
Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike 

A Gelek aciz bum  
B Zêde aciz bum  
C Hindekî  kêm aciz bum  
D Aciz ne bum  
E nizanim  
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n 

51. Li piştê  vî buyerî /rewşê,, li ser evê tu li gel kesî dî axifî? 
Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike 

A BELÊ  
B NA  
C nizanim  
  
52. Ger tu bersiva belê daye, li gel kî axifî? 

Ji kerema xwe ra tenê qutiyek işaret bike  
A Dayk yan bavey xwe  
B Keki yan xweska xwe  
C hevalek  
D mamostayek  
E Yeki ku berpirsatiya vi alikariya zaroka be (minak: 

“polis”, “berpirse civaki”, “teykelivan”)  
F Mezineki di ye baweri   
G Yeki di  
H nizanim  
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53. dîsa fikra xwe wey demi bike tu van 
tişten jîri kiriye? 
Ji kerema xwe ra hindey pêwiste qutiya 
işaret bike 

54.  .  u kij van alikari bu ji bo 
te? 

   
Ji kerema xwe ra hindey pêwiste 
qutiya işaret bike 
 

A 
Heya demek kar ênana internetê 

heylandî me   

B 
Mesajin ji vî  kesî  hatin, min reş 

kirin   

C Ayarên veşartî/ taybet min guhartin   

D 
Alaqa danîna vî kesî  li gel min 

asteng kir   

E 

Pirsgreka xwe min rapor kir (mînak. 
riportî  ‘tacî z’ ya jî “vî  kesî  asteng 

bike/riport ke” vî  hilbijartî  min kir bi 
rê ya saytên internetî (ISP)” ketime 

alaqa)

  

F Ne yekî  van   
G  nizanim   

 
* ji kerema xwe ra ser pirsa careki di derbaz bibe, ji bo 54 pirsen li 

qolona tekit ke ku te cihê rast işaret kiriye * 
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TENÊ  JI BO ZAROKÊ N SALÊ N 9-10  LI SER EKRANÊ  TALİMAT – LI 
RUPELA CUDA DA YE: 

PIROZ BE, TE Vî BEşÊ  XELAS KIR.ANKETA TU BI XWE TIJI DIKI 
CI PIRSYAR NEMANE   

.  

JI KEREMA XWE RA BÊJE ANKETORÊ ANKET XELAS BUYE. ÇEND 
PIRSÊN KU EVAN PIRSIYARî TE BIKIN HENE.  

 


